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A „Civilek a költségvetésről”projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet.  



A köznevelés a jövő szempontjából 
A gyermekek, tanulók 70-90 százaléka állami óvodába és iskolába jár, állami 

kollégiumban lakik. Az önkormányzati intézményrendszer állami fenntartásba 

vételének egyik indoka az volt, hogy így biztosítható minden gyereknek a 

személyisége legteljesebb mértékű kibontakoztatásához szükséges ellátás. Fontos 

kérdés ezért, hogy a 2016. évi költségvetés megfelelő forrást biztosít-e a magas 

szintű oktatáshoz és a köznevelés esélyteremtéssel kapcsolatos feladataihoz.1  

Ezen túlmenően a köznevelési feladat ellátásában résztvevő minden 

fenntartónál érdemes vizsgálni a 2016. évi költségvetési törvény-javaslat 

előirányzatainak alakulását. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), amely az 

önkormányzattól átvette az iskolák jelentős részének fenntartását, illetve 

munkáltatója az állami iskolákban dolgozó pedagógusoknak, már 2013-ban is 

finanszírozási gondokkal küszködött. Ezt mutatja, hogy a 412 milliárd forintos 

előirányzat helyett a zárszámadásban már 490 milliárd forint kiadást szerepeltetett. 

2014-re az alulfinanszírozás csak nőtt. 

1. táblázat A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiadásai 

KLIK 2013. 2014. 2015. 2016. 

Tervezési alap - 446,921 496,244 544,716 

Eredeti 

előirányzat 
411,931 496,244 544,716 561,536 

Tény 489,937 593,931 - - 

Eltérés 78,007 97,687 - - 

forrás: az adott év költségvetési törvénye, 2016 esetében törvényjavaslat, míg a tényszámok esetében a 

zárszámadás, illetve a kincstártól kapott adatok 

A 2013-as alulfinanszírozás magában hordozta a 2014-es alulfinanszírozást 

is, hiszen a 2014-es költségvetési év megtervezésekor még nem támaszkodhatott a 

kormány a 2013-as tényadatokra. A korrekció lehetősége a 2015-ös költségvetés 

előkészítésekor nyílt meg. Ekkor lehetőség lett volna arra, hogy a 2013-ban 

mutatkozó alulfinanszírozást megszüntesse a kormány, azaz az adott év 

növekményét ne a tervezési alap, hanem a tényszám figyelembevételével oldja meg. 

Mit jelentene ez a gyakorlatban? A kormány 2013-ról 2014-re mintegy 50 milliárd 

forint növekménnyel számolt, míg 2014-ről 2015-re 48 milliárd forinttal. Ezen 

                                                           
1 Az adatok forrása: Emberi Erőforrások Minisztériuma: Statisztikai Tájékoztató Oktatási Évkönyv 2013/2014, Budapest, 

2015; URL: http://www.kormany.hu/download/c/48/50000/Oktat%C3%A1si_%C3%89vk%C3%B6nyv_2013_2014.pdf 

http://www.kormany.hu/download/c/48/50000/Oktat%C3%A1si_%C3%89vk%C3%B6nyv_2013_2014.pdf


összeget azonban nem a 2013-as tényszámhoz adta hozzá, hanem a 2014-es 

tervezési alaphoz. Így 2015-re 544 milliárd forint helyett 587 milliárd forintos 

előirányzatot kellene látnunk, ahhoz hogy elmondhassuk, hogy 2015-ben 

korrigálták a 2013-as év alulfinanszírozását. A teljes kép érdekében megemlítendő, 

hogy a 2015-ös előirányzat levezetésében megjelenik 26 milliárd forintos 

növekmény a működési kiadásokkal kapcsolatban, amely akár az alulfinanszírozás 

egy részének korrekcióját is takarhatja, hiszen többletfeladatot nem említ hozzá a 

szöveges magyarázat.2 

2016-tal kapcsolatban ugyanezen logika mentén kiindulhatunk a 2014-es 

594 milliárd forintos kiadási tényszámból. Az eltelt évek növekménye 65 milliárd 

forint, így a 2016-os előirányzatot 658 milliárd forintra várnánk, illetve ha a 2015-

ös növekmény egy része valóban az alulfinanszírozás korrekciója, akkor 630 

milliárd környékére. Ehhez képest az 561 milliárd forintos összeg erős 

alultervezésre utal, amit egyébként megerősít az Állami Számvevőszék is a 

költségvetési törvényjavaslatról alkotott véleményében.3 

Az alultervezés mellett a feladatok szerinti bontás is elégtelen. A KLIK, mint 

átfogó szervezet egyszerre több feladatot is ellát, hiszen a pedagógusok 

munkáltatója, az intézmények fenntartója, a saját tankerületi rendszerét is 

működteti, valamint a különböző pedagógiai szakszolgálatokért (például logopédus) 

is felel. Egy ilyen sokrétű szervezet esetén elvárható lenne, hogy bemutassa, hogy 

mely feladatra mennyit költ, látható legyen például, hogy a költségvetésből mennyit 

vesznek el a KLIK központi és tankerületi apparátusának kiadásai. A KLIK kincstári 

adatszolgáltatása szintén hiányos, hiszen az egyes tevékenységeihez kapcsolódó 

feladatmutatókból megállapíthatónak kellene lennie, hogy hány gyerek nevelését 

végzi el, de a 2013-as űrlapokban még ezt sem töltötte ki az intézmény.4 

A feladatok szerint bontott költségvetés hiánya azért is fájó, mert így nem 

tudható, hogy a KLIK mekkora összeget fordít azokra az intézményekre, ahol 

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat látnak el, nem ismert a 

felzárkóztató programokra (mint például az Integrációs Pedagógiai Rendszer, 

Útravaló ösztöndíj, Arany János Tehetséggondozó Program) fordított összeg. A 

fontosabb programok közül továbbra is külön soron található a hátrányos helyzetű, 

                                                           
2 2015-ös költségvetési törvényjavaslat, 853.o.; URL: http://www.parlament.hu/irom40/01794/01794.pdf 
3 Állami Számvevőszék: Vélemény a 2016. évi költségvetésről, 61.o.; URL: http://www.asz.hu/jelentes/15094/velemeny-a-

2016-evi-koltsegvetesrol-velemeny-magyarorszag-2016-evi-kozponti-koltsegveteserol-szolo-

torvenyjavaslatrol/15094j000.pdf 
4 Ezen adatok szerencsére megtudhatóak a 2015-ben EMMI által kiadott Oktatási Statisztikai Évkönyvből is. 

http://www.parlament.hu/irom40/01794/01794.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/15094/velemeny-a-2016-evi-koltsegvetesrol-velemeny-magyarorszag-2016-evi-kozponti-koltsegveteserol-szolo-torvenyjavaslatrol/15094j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/15094/velemeny-a-2016-evi-koltsegvetesrol-velemeny-magyarorszag-2016-evi-kozponti-koltsegveteserol-szolo-torvenyjavaslatrol/15094j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/15094/velemeny-a-2016-evi-koltsegvetesrol-velemeny-magyarorszag-2016-evi-kozponti-koltsegveteserol-szolo-torvenyjavaslatrol/15094j000.pdf


elsősorban roma hallgatók tanulmányait támogató Útravaló Ösztöndíjprogram, 

ennek előirányzata azonban évről évre csökkent, ahogy a kormány EU-s 

forrásokkal váltotta ki a hazai támogatást. 

 

A köznevelés a pedagógusok szempontjából 

Esélyegyenlőséget hallva első gondolatként a gyermekek oktatása ötlik fel, 

hogy senki ne szakadjon le kortársaitól eltérő szociális helyzete miatt. A KLIK 

létrejöttével azonban az állam képessé vált, hogy a pedagógusok helyzetében is 

esélyegyenlőséget biztosítson, vagyis ne fordulhasson elő, hogy egy budapesti 

általános iskolában a törvény által előírt minimum óraszámot kelljen csak 

teljesítenie egy pedagógusnak, míg a vidéki középiskolában a törvényi felső határt 

jelentő 26 óránál is többet kell dolgozniuk. Mivel a gyermekek oktatásáért a 

pedagógusok felelnek, illő, hogy számukra is egyenlő feltételeket biztosítson az 

állam, akár a törvényi előírások betartásával, akár a túlóra kifizetésével. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény előírása szerint a tanárok neveléssel-

oktatással lekötött munkaideje heti 22-26 óra, és az intézményvezető felelőssége az 

egyenletes feladatmegosztás. Ez a feladatmegosztás az óratervben testesül meg (ez 

mutatja, hogy a tanár mikor, hol tart órát, korrepetálást, szakkört). A gyakorlat 

szerint az óraterv egész évre érvényes és az érintett tankerület-felügyelőnek kell 

jóváhagyni. Heti 32 óráig az intézményben kell más típusú feladatoknak eleget 

tenniük a tanároknak, míg az esetlegesen több lekötött tanórát túlóradíjjal kellene 

honorálni. Az adott héten ledolgozott órákról az intézményvezetőnek kellene heti 

munkaidő nyilvántartást vezetni, de ezen feladat is a pedagógusokra hárul. Ezen túl 

a PDSZ információi alapján általánossá vált a gyakorlat, hogy 32 óránál többet nem 

lehet beírni a ledolgozott órákra, ezzel igyekszik elkerülni a KLIK, hogy túlóradíjat 

kelljen fizetnie. Ráadásul már a törvényi előírás, a 22 és 26 tanóra közötti különbség 

is sérti az „egyenlő munkáért, egyenlő bért” elvét, mert van, akinek hetente 4-gyel 

több órát kell megtartania ugyanazért a bérért. 

A PDSZ ezen ügyben a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

közreműködésével jutott adatokhoz, amelyek szerint Budapest I. kerületében 22,07 

óra a heti átlagos lekötött munkaidő, míg Püspökladány és Törökszentmiklós 

iskoláiban heti 26 óra. 



Ráadásul ez a többletterhelés az álláshelyek számát is korlátozza. A nemzeti 

köznevelési törvény módosítása értelmében egy álláshelyre heti 22 órával kell 

számolni, így ott ahol heti 26 óra a lekötött munkaidő, 5 és fél tanáronként egy új 

tanárt kellene felvenni. Ez a nagyobb tantestületeknél 7-8 álláshelyet is jelentene. 

A túlóradíjakról ugyancsak kevés információ áll rendelkezésre. A 2014-es 

évről szóló kincstári adatszolgáltatás szerint 2,1 milliárd forintot terveztek 

túlóradíjak kifizetésére, amelyből a KLIK könyvvezetése szerint 2,2 milliárd, a 

kincstári jelentések szerint 39 millió forint teljesült. A PDSZ-szel kapcsolatban álló 

pedagógusok nem részesültek jelentős kifizetésben, így ezen összeg vélhetően az 

intézményvezetőkhöz került, akik közül havi 60-70 ezer forint túlóradíjat 

kaphatott az, aki nem heti 2 órás tárgyat tanít. A KLIK alá tartozó közel 3600 

intézmény alapján elképzelhető, hogy volt ennyi érintett intézményvezető. Egyúttal 

fontos megjegyezni, hogy 2015 márciusában a KLIK megszüntette ezen díj 

kifizetését is. 

Az életpályamodell keretében 2015-ben legfeljebb 15 000 pedagógust 

minősítenek5 és a minősítés után átsorolják őket Pedagógus II, illetve Mester 

pedagógus fokozatba, illetve ugyanezen keretszámba tartozik a gyakornokok 

minősítési eljárása. A nettó bérük - végzettségük és minősítésük szerint különböző 

mértékben, pedagógus II. fokozatba lépve átlagosan havi 16 ezer, mesterfokozatba 

lépve 55-60 ezer forinttal növekszik.6 A KLIK előirányzatának levezetése a 

pedagógus-életpálya bevezetésének aktuális részére 19 milliárd forintot biztosít, 

míg az átsorolásokra 1,8 milliárd forintot, amely viszont kizárólag a (gyakornokból) 

Pedagógus I. fokozatba lépők béremelkedését fedezi. A mostani átminősítés 

fedezete nem jelenik meg elkülönítve a javaslatban. Amennyiben a 15 ezer 

minősített pedagógus fejenként évi 400 ezer forintos7 többletköltséget igényel, az 6 

milliárd forintos kiadást jelentene 2016. január 1-től. A bérekről szólva szintén 

megemlíthető, hogy a pedagógus bértábla alapját korábban a minimálbér jelentette, 

2015-től viszont a költségvetési törvény határozza meg. Miközben 2016-ban a 

vetítési alap 101,5 ezer forintos szinten marad (a 2014-es minimálbér szintjén), a 

minimálbér idén már 105 ezer forint, amely 2016-ra tovább emelkedhet. Ezzel a 

kormány nem teljesíti korábbi ígéretét, hogy a pedagógusbérek a versenyszektor 

béremelkedését követve megőrzik értéküket, ráadásul megalapozta annak 

                                                           
5 http://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/hireink/pedagogusminositesi_eljaras2015 
6 A bérnövekményt a törvényjavaslat nem állami fenntartóknak nyújtott támogatásai alapján becsültük, mivel ott 

egyértelműen meghatározott, hogy az átminősítéshez kapcsolódóan mennyi többlettámogatást nyújt a kormány. Lásd például 

a törvényjavaslat 7. melléklet I.3.d pontját. 
7 Ez havi 16 ezer forint nettó bérnövekedés éves költsége a 27%-os szociális hozzájárulási adóval együtt. 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/hireink/pedagogusminositesi_eljaras2015


lehetőségét, hogy az életpályamodell bevezetését követően ismét korlátozza a 

pedagógusok béremelését. 

A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával kapcsolatban fontos 

megjegyezni, hogy a KLIK létrehozásával együtt megszűntek azok a pótlékok, 

amelyekkel 2013 szeptemberéig elismerték a pedagógusok többletmunkáját a 

különböző felzárkóztató programok keretében ellátott feladatokért. Az Arany János 

Tehetségprogramhoz az állami intézmények esetében a KLIK, a nem állami 

fenntartók esetében a köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 

előirányzata kell, hogy biztosítsa a programok többlettámogatását. A 2016. évi 

törvényjavaslat szerint a nehéz körülmények között végzett munkáért járó 

pótlékban részesülők körének kiterjesztésével (nemcsak infrastrukturális 

szempontból, hanem a munkanélküliségi mutatók szerint is hátrányos helyzetű 

településeken dolgozókra is kiterjed) összefüggő többlet viszont beépült mind az 

állami, mind a humán fenntartók költségvetési előirányzataiba. Ezek a számadatok 

viszont nem olvashatóak ki a törvényjavaslatból. 

Mi történik a szakképzéssel? 

A szakképzési rendszer átalakítása keretében 2015. július 1-től 557, 2016. 

január 1-től további 152 feladat ellátási hely a KLIK-től a Nemzetgazdasági 

Minisztériumhoz (NGM) kerül.8 A szükséges források jelenleg sem a 2015-ös 

törvényben, sem a 2016-os javaslatban (még annak összegző módosító javaslatában 

sem) nem kerültek át az NGM fejezetébe. A 2016-os törvényjavaslatban az NGM 

fejezetben a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 1,3 milliárd forintos 

előirányzata található, valamint 1 milliárd forint a „Szakképzési rendszer 

átalakításával kapcsolatos kiadásokra”. Ugyancsak az NGM kezeli a Nemzeti 

Foglalkoztatási Alap szakképzéssel kapcsolatos kiadásait, azonban az ott megjelenő 

13,8 milliárd forintos előirányzat céljai között nincs megemlítve a szakképzéshez 

kapcsolódó intézmények fenntartása, az előirányzat az iskolák fejlesztési kiadásait 

szolgálja. 

A szükséges pénz átcsoportosítása technikailag egy kormányhatározattal is 

megoldható, a fő kérdést az jelenti, hogy a kormány egyáltalán tudja-e mekkora 

forrást szükséges átcsoportosítani a szakiskolák megfelelő szintű működéséhez. 

                                                           
8 120/2015 (V.21) Korm. rendelet. A szakképzési törvény módosítása szerint megyénként maximum három, a fővárosban tíz 

szakképzési centrum alakulhat és valamennyi intézmény ennek a centrumnak a tagintézményévé válik. 



Erős a gyanúnk, hogy a kormány a szakiskolák pénzét azért nem tette át még 

mindig az NGM-hez, mert – használható KLIK-adatok hiányában – nem tudja, 

hogy mennyit kellene áttennie. Mivel előzőleg már lehetett arról sejtésünk, hogy a 

KLIK költségvetése ezúttal is alul van tervezve, pótlólagos finanszírozás nélkül az 

alultervezési probléma vagy átkerül a szakiskolákkal együtt az NGM-hez, vagy a 

KLIK-nél marad, esetleg mindkét helyen hiány lép fel. Ez persze többletforrások 

nélkül is megoldható, de ekkor nem szabad meglepődni, ha iskolákat zárnak be 

költségcsökkentésre hivatkozva vagy a szakképzésben a tanulóknak szerszámok, 

anyagok hiányában kell megtanulniuk szakmájukat. Megítélésünk szerint egyik eset 

sem tekinthető felelős gazdálkodásnak, míg ezen folyamat egyáltalán nem a gondos 

költségvetési tervezés jeleit mutatja. 

#költségvetés2016 

A 2016-os törvényjavaslat nem oszlatta el aggályainkat az állam oktatási 

feladataival kapcsolatban. Több szempontból is erős a gyanú, hogy 2016-ban újfent 

alulfinanszírozott a közoktatási rendszer, ezért a működőképesség megőrzésének 

problémája háttérbe fogja szorítani az esélyegyenlőségi kérdéseket. Az alultervezett 

források mellett a pedagógusok leterheltsége tankerületenként változhat, megsértve 

ezzel az „egyenlő munkáért, egyenlő bért” elvét. Ráadásul nem látszik 

biztosítottnak, hogy a kormány megalapozottan döntsön, amikor a szakképző 

intézményeket új fenntartó alá helyezi, a feladattal együtt éppen a megfelelő 

pénzösszeget sikerült-e átcsoportosítani. E felvetések mentén az alábbi kérdéseket 

tesszük fel az illetékes miniszternek: 

1. Hogyan kívánja a kormány csökkenteni a pedagógusok 

munkaterhelésében ma számottevő különbségeket? 

2. Hol és mennyi fedezetet tartalmaz a 2016-os költségvetés a 

szakképző intézmények fenntartására? 

3. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részletes költségvetése 

hogyan oszlik meg tankerületenként? 

 


